Základní škola Svobodná a
Mateřská škola Písek,
Dr.M.Horákové 1720

VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI SUBJEKTU

ve školním roce

2017 / 2018

Č.j. 56 pg/2018

Úvod
Ve školním roce 2017/2018 především vrcholily přípravy na realizaci dostavby a
zateplení školy. Úspěšně byla podána žádost o dotaci z programu IROP na akci Přístavba
učeben technik a řemeslných praktik k budově 1. stupně ZŠ a vybavení odborných učeben
technického a řemeslného vzdělávání, přírodních věd, IT technologií a cizích jazyků“ a také
z dotačního programu OPŽP na akce: „Snížení energetické náročnosti objektu 1. stupně ZŠ
Svobodná Písek“ a „Snížení energetické náročnosti objektu Družin (2.stupně) ZŠ Svobodná
Písek“.
Přístavba pavilonu I. st. a zateplení pavilonu II. stupně začaly být realizovány již o
hlavních letních prázdninách. Z tohoto důvodu byla také předčasně ukončena výuka a
proběhlo kompletní vystěhování z pavilonu II. stupně do náhradních prostor v přízemí
pavilonu II. stupně ZŠ T. Šobra. Díky vstřícnosti vedení a kolegů naší sousední školy a díky
velkému nasazení kantorů, řady žáků 9. třídy a části rodičů naší školy se podařilo vytvořit
dočasné zázemí pro 6. až 9. třídu.
Velké poděkování patří také všem zaměstnancům za jejich podíl na zdárném průběhu
celého školního roku 2017/2018. Zároveň děkuji také rodičům a příznivcům ZŠ Svobodné za
jejich přínos na utváření živého společenství waldorfské školy a především rodičovskému
spolku W sdružení z.s. za těsnou spolupráci při organizaci a pořádání školních akcí.
Dalším výrazným rysem školního roku 2017/2018 byla častá
nemocnost a
dlouhodobá nepřítomnost části kolegů ve škole. S tím byla spojena značná potřeba zástupů
a suplování. Velké poděkování patří všem kolegům, kteří pomáhali zajistit výuku za
nepřítomné kolegy a věnovali své síly tam, kde toho bylo zapotřebí. V průběhu roku se
kolegium školy rozrostlo o další asistenty pedagoga a v 6. třídě došlo ke změně třídní
vyučující.

První část – základní údaje o škole a její charakteristika
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Zřizovatel:
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zástupce:
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Mail:
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Webové stránky:
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Školská rada: Mgr. Jiří Kothánek, Ing.Dagmar Hovorková, Ing.
arch. Petra Trambová, Mgr. et Bc. Dana
Trojáčková, Jaromíra Pajerová, Mgr. Jiří Čáp,
Kateřina Čápová, MUDr. Ondřej Nývlt, doc. MGR.
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Součásti školy: Svobodná mateřská škola Sluníčko, Dr. M.
Horákové 1720, Písek
(od 1. 1. 2003)
16. Mateřská škola, Jaromíra Malého 2190,
Písek (od 1. 1. 2006)
Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek letos prožila svůj dvacátý osmý
školní rok a rozloučila se s dvacátým ročníkem absolventů. Výuka byla uskutečňována již
jedenáctým rokem v areálu budovy na Šobrově ulici 2070 v pavilonech 1. a 2. stupně a z toho
pátým rokem ve zřizovatelem zapůjčených prostorách. Součástí výpůjčky byly také kanceláře
ředitelství ZŠ Svobodné a malá tělocvična. Školní družina pracovala ve 3 odděleních
v pavilonu 1. stupně. K pobytu venku měla k dispozici školní pozemek u pavilonu 1. stupně
(sad, travnaté plochy, les) a školní hřiště. V prostorách objektu na ulici Dr. M. Horákové
1720 byla užívána PC učebna, prostory v bývalém pavilonu jeslí k nácviku divadelního
představení 8. třídy.
Výuka tělocviku probíhala ve všech ročnících v prostorách tělocvičny ZŠ Svobodné
vždy v úterý, ve středu a v pátek a v prostorách tělocvičny ZŠ T. Šobra v úterý a ve středu. V
případě příznivého počasí využívali žáci školy ve výše uvedených dnech dvě hřiště Základní
školy T. Šobra a jedno hřiště ZŠ Svobodné.
V prostorách tělocvičny a eurytmického sálu probíhaly pronájmy prostor v rámci
doplňkové činnosti příspěvkové organizace.
Kromě vypůjčených prostor užívala ZŠ Svobodná také společné prostory, které měly
ve výpůjčce společně tři právní subjekty: ZŠ J. Husa, ZŠ Svobodná a ZŠ T. Šobra.
Na pozemcích školního areálu Šobrova 2070 probíhala nově výuka pěstitelství žáků 6.
a 7. třídy a byl zde využíván dřevěný zahradní domek, který slouží jako sklad nářadí. V rámci
hodin zahradnictví žáci pečovali o nově vysazené jehličnaté a listnaté stromy.
Žáci 3. třídy pod vedením paní učitelky Ilony Šťastné obdělali a oseli třídní políčko a
během letních prázdnin pak sklidili úrodu obilí.

Druhá část – přehled vzdělávacích programů a vzdělávacích
aktivit
V 1., 2., 6. a 7. ročníku probíhalo vzdělávání dle Školního vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek „Waldorfská škola“
vydaného pod Č.j. 58/2016 s platností od 1.9. 2016.
V 3.- 5. a v 8. ročníku probíhalo vzdělávání dle Školního vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek „Waldorfská škola“
vydaného pod Č.j. 168/2010 s platností od 1.9.2010.
V 9. ročníku vzdělávání probíhalo dle Školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek „Waldorfská škola“ vydaného
pod Č.j. 124/2007 s platností od 1.8.2007.
K 30.8.2013 vznikly dodatky pro oba školní vzdělávací programy s číslem jednacím:
č.j. 71 pg/2013 a č.j.72pg/2013 s platností od 1.9.2013.

2. a 5. třída absolvovaly poznávací pobyty ve Výšticích a 3.třída na Benešovském
mlýně u Heřmaně.
Žáci celé školy se zúčastnili řady tematických exkurzí a výletů např. na farmu
Dehtáře, do Českých Budějovic, do Jihočeského zemědělského muzea v Netěchovicích u
Týna nad Vltavou, do mlýna v Hoslovicích, do Prahy, do Podskalí u Orlické přehrady, do
textilky v Táboře a do Píseckého pivovaru.
Žáci 7.třídy absolvovali zemědělská praktika ve Vrábsku u Čimelic.
Pro žáky 8. a 9. třídy byla organizována divadelní praktika ve Vrábsku u Čimelic a v
Nových Hutích na Šumavě.
Žáci II. stupně se mohli zúčastnit zájezdu do Drážďan, kde navštívili významné
pamětihodnosti města, obrazárnu Cvingr a adventní trhy. Zavítali též na hrad Morisburg.
Žáci osmé a deváté třídy vystoupili se svými představeními v rámci 13. ročníku
divadelní přehlídky žáků waldorfských škol Duhové divadlo.
Žáci pátého ročníku se již tradičně zúčastnili olympijských her waldorfských škol.
Tentokrát byla pořadatelem waldorfské třídy na Dědině v Praze.
Průběžně po celý rok navštěvovali žáci naší školy akce ve Sladovně a Prácheňském
muzeu, besedy a výstavy v Městské knihovně Písek a žáci 9. třídy se již tradičně zúčastnili
soutěže dračích lodí během městských slavností. Žáci z různých tříd reprezentovali školu na
braněsportovní akci Prácheňský přebor, v soutěži orientačního běhu, na fyzikální a
matematické olympiádě a na soutěži pro žáky základních škol
„ Mistr Jan Hus
následníkům.“
Kurzů bruslení v rozsahu deseti lekcí se zúčastnily 1.,2. a 3. třída. Bruslení v rozsahu
dvou lekcí absolvovali žáci 5. až 9. tř.
Plavecký výcvik v rozsahu deseti lekcí navštěvovali žáci a žákyně 1., 2. a 3. třídy.
Na podzim proběhly také návštěvy některých tříd v lezeckém centru Lezotop.
Žáci 4.až 9. tř. navštívili divadelní představení v angličtině v DFŠ.
V závěru měsíce května proběhla vernisáž výstavy 9. třídy v galerii školy, ve které
deváťáci zmapovali a zdokumentovali svoji devítiletou pouť ZŠ Svobodnou školou.
Žáci naší školy měli možnost účastnit se těchto kroužků:
Čtenářský klub
Řezbářský kroužek

V. Tejkalová
T. Mandík

Culíček starší

J.Čápová

JUM - JUM 1.třída

J.Čápová

JUM - JUM 2.třída

J.Čápová

Papírové tvoření

H. Pátková

Matematické procvičování

J. Čáp

Háčkování

I.Šťastná

Korálkování

H. Horníková

ČJ a komunikace

Z. Jelenová

Třetí část – přehled pracovníků
Ředitel školy
Zástupce ředitele
Učitelé

Pedagogičtí asistenti

Školní družina

- Miloslav Machač
- Ivana Bibzová
- Míková Jitka
- Šťastná Ilona
- Tejkalová Vítězslava
- Kyselová (Hroudová) Eva
- Salátová Jiřina
- Kosinová Alena
- Vlasáková Libuše
- Čáp Jiří
- Hrdličková Iva
- Wdowyczyn Jan
- Bartůňková Helena
- Šimonková Magdaléna
- Čápová Jitka
- Vitujová Kateřina
- Dvořáková Hana
- Jelenová Zdena
- Hovorková Dagmar
- ten Hagen Libor
- Bibzová Ivana
- Dvořáková Hana
- Pátková Hana
- Šmídová - Hejníková Dita
- Horníková Hana
- Andrejuv Lucie
- ten Hagen Libor
- Kozová Michaela
- Králiková Jiřina
- Horníková Hana

- Švarcová Irena
- Andrejuv Lucie
Speciální pedagog

- Pátková Hana, Bartůńková Helena

Školní asistent

- Kozová Michaela

Hospodářka

- Rabasová Iveta

Ekonom

- Smitková Lenka

Školník

- Syrůček Jiří

Uklízečky

- Jedličková Marie
- Pešková Iveta

Svobodná mateřská škola Sluníčko
Vedoucí učit. MŠ

- Hájková Marie

Učitelky MŠ

- Caisová Jarmila
- Makaloušová Božena
- Šimková Vlasta
- Maroušková Iva
- Trojáčková Dana
- Šimánková Věra

Pedagogický asistent

- Kortánková Renata
- Šímová Lucie
- Musilová Kateřina
- Ťupová Pavla

Chůva

- Lustová Martina

Hospodářka šk.výdejny
a jídelny
- Růžičková Hana
Školník MŠ Sluníčko

- Smitka František

Uklízečky MŠ

- Šléhoferová Iveta
- Humrová Marie

Kuchařky

- Táchová Zuzana
- Šéhoférová Iveta

16. mateřská škola
Vedoucí učit. MŠ

- Kalašová Lenka

Učitelky MŠ

- Pajerová Jaromíra
- Hodoušová Alena
- Kržová Michaela
- Šimková Kateřina
- Kokrmentová Lucie (od dubna 2018 zástup
p.Andrlíková)

Pedagogický asistent – Papulová Jitka (od dubna 2018)
Chůva

- Fuková Alena

Uklízečky MŠ
- Štérová Marcela
- Růžičková Marie
Hl. kuchařka
Kuchařka

- Košťálová Anna
- Růžičková Marie

Školník

- Smitka František

Pradlena

- Štérová Marcela

Celkový počet pracovníků celého právního subjektu byl 62
Profesní skladba zaměstnanců byla následující:
- pedagogičtí zaměstnanci : 48
(z toho MŠ 18)
- nepedagogičtí zaměstnanci – 14
(z toho MŠ 9)
Pedagogický sbor základní školy a obou mateřských škol tvořilo 9 třídních učitelů, 9 učitelů
odborných předmětů,
12 pedagogických asistentů, 3 vychovatelky ŠD,
13 učitelek MŠ, 5 asistentek MŠ, 1 zástupce ředitele a ředitel školy.

Čtvrtá část – údaje o přijímacím řízení a zápisu
K zápisu do 1. třídy se dostavilo 30 dětí. Bylo uděleno 5 odkladů. 1 dítě se po zápisu
odstěhovalo a nastoupí do jiné školy. 1 dítě nebylo přijato, protože PPP nedoporučila dřívější
nástup do školy z důvodu školní nezralosti. Do první třídy nakonec nastoupí 23 žáků.

Pátá část – údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání:
Základní škola Svobodná:
Školní rok 2017 / 2018 zahájilo 214 žáků v devíti třídách všech postupných ročníků.
Z toho 124 na prvním stupni a 90 na druhém.
Počty dětí v jednotlivých třídách (k 30.9.2017):
1. tř. - 26
2. tř. - 27
3. tř. - 28
4. tř. - 24
5. tř. - 19
6. tř. - 22
7. tř. - 20
8. tř. - 25
9. tř. – 23
Školní družina byla zaplněna do maximální kapacity, která byla od 1. 9. 2012
navýšena na 90 dětí. Vychovatelky vedly přesnou evidenci. Žáci 1.-4.třídy se ve 3 odděleních
střídali podle rozvrhu hodin i podle rozvrhu jednotlivých kroužků tak, aby byla splněna
všechna kriteria pro chod školní družiny.
V průběhu školního roku jsme projednali množství žádostí o přestup na naši školu.
Přijato bylo celkem 9 žáků z jiných základních škol. 4 žáci přestoupili na jinou základní školu
z toho 2 z důvodu změny bydliště.
Loučili jsme se již s dvacátým ročníkem žáků deváté třídy, ze které odešli na střední
školy 4 žáci, 2 žáci na gymnázium, 5 žáků na waldorfské lyceum, 9 žáků na Střední
průmyslovou školu a 3 žáci na SOU.
Chci tímto poděkovat výchovné poradkyni paní Libuši Vlasákové a třídnímu učiteli Jiřímu
Čápovi za obětavou individuální pomoc žákům i rodičům při výběru studijních oborů a
profesní orientace.
V průběhu celého školního roku probíhaly prezentace ročníkových prací žáků 9.
třídy. Tematické pojetí se neslo v duchu individuálních zájmů žáků, od prakticky laděných
prací až po zajímavé teoretické studie.
Žáci osmé třídy nastudovali pod vedením třídní učitelky Libuše Vlasákové klasickou
divadelní hru J. K. Tyla Strakonický dudák. Toto divadelní představení zahajovalo již
třináctý ročník celostátní žákovské divadelní přehlídky waldorfských škol – Duhové divadlo.
Festivalu se účastnili též žáci 9. třídy s představením hry Brouk v hlavě.
V letošním třináctém ročníku DD byly pořádány další doprovodné akce - několik
představení pouličního divadla v podání herců souboru Squadra sua a divadelní workshopy ve
Sladovně. Opět proběhla předpremiéra zahajovacího představení pro žáky naší školy.
Všem účinkujícím, rodičům, kantorům a sponzorům (Městu Písek a Jihočeskému
kraji, dodavatelským firmám Fošumcars a Natural, Divadlu Pod čarou, Sladovně a Centru

kultury Písek), kteří se organizačně nebo finančně podíleli na zdárném průběhu celého
festivalu, děkujeme.
Ve školním roce proběhla všechna předepsaná školení bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci. Bylo evidováno celkem 15 úrazů žáků. Z toho bylo 12 bez následné absence ve
škole.

Svobodná MŠ Sluníčko:
(Zpracovala Marie Hájková)
Od září roku 2017 došlo k malé proměně čtvrtého oddělení. Tato změna vycházela
s potřeb rodičů, kteří přivedli k zápisu převážně děti ve věku 2-3 roky. Na tomto základě jsme
zřídili třídu pro věk 2-3 roky se specifickým provozním řádem, podmínky jsme nastavili, aby
vyhovovaly a splňovaly potřeby tohoto věku odlišné od věku 3-7 let. Využili jsme státní
podporu tzv. Šablony pro MŠ, čerpali jsme personální podporu Chůva v MŠ pro věk 2-3 roky,
dále jsme ze státní podpory využili finanční prostředky na dovybavení třídy (např. přebalovací
pult apod.) a hračky pro nejmenší děti. Zapsali jsme do této třídy max. počet 12 dětí stejného
věku. Ostatní tři oddělení pracovala ve stejném režimu smíšených tříd v počtech 28 dětí.
Celkem ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo MŠ Sluníčko 96 dětí. Z toho 12 ve
věku 2-3 roky. 4 děti se specifickými vzdělávacími potřebami za podpory asistentů pedagoga.
Na vzdělávání a výchově se podílelo 7 učitelek, 4 asistentky pedagoga a 1 chůva. Dále se o
chod mateřské školy starali: 1 kuchařka, 1 školník, 2 uklízečky a paní hospodářka stravování.
Mateřská škola Sluníčko pracuje v souladu s RVP PV a ŠVP a je držitelkou
mezinárodního statutu waldorfských mateřských škol. Veškerý pedagogický personál MŠ je
plně kvalifikovaný pro výkon své pozice. Dvě učitelky v loňském roce studovaly Waldorfský
základní seminář, dvě se účastnily Waldorfského prohlubujícího semináře a též v rámci
státního projektu Šablony jedna učitelka plnila předepsaný vzdělávací kurz matematická
pregramotnost, dále jsme navštěvovali různá školení a semináře požadované státními
institucemi.
Své pedagogické cíle jsme zaměřili na naplňování klíčových kompetencí stanovených
RVP PV a taktéž waldorfským Školním vzdělávacím programem. Pedagogickým
prostředkem byly v našem zařízení umělecké činnosti (pečení chleba, malba akvarelovými
barvami, kresba voskovými bločky, eurytmie, práce s voskem a ruční práce). Kladli jsme
důraz na individuální přístup k dítěti, práce v malých skupinkách, vedení dětí k povědomí o
lidské práci a umožnili jsme starším dětem se aktivně podílet na práci v MŠ.
V MŠ Sluníčku pokračovaly stejně jako v loňském roce přednášky waldorfské
psycholožky Anežky Janátové a dle individuálních požadavků rodičů, MŠ zprostředkovala i
osobní konzultace s oblíbenou psycholožkou. Dalším hostem v MŠ byl holandský pedagog
Cornelis Boogert, který do naší MŠ pravidelně jezdí již třetím rokem a schůzky jsou
naplánovány i pro další školní rok. Tématem naší spolupráce jsou vztahy WMŠ a WZŠ- jako
jeden subjekt.
Celý školní rok probíhaly, pro naši pedagogiku typické, slavnosti korespondující
s koloběhem roku, které dokreslují život v naší mateřské škole. Spolupráce rodičů a mateřské
školy probíhala při organizování výše zmíněných slavností, v podobě brigád při péči o
zahradu, sponzorování různého materiálního vybavení MŠ, třídních schůzek s dílničkami,

setkávání matek s dětmi v MC Klubík, apod. Vrcholem na závěr školního roku bylo pasování
předškoláků za vydatné podpory našich učitelů základní školy a rodičů, samotnou tečkou
spolupráce byla dramatizace pohádky O králi žabákovi rodiči předškolních dětí.
Spolupráce probíhala i s jinými píseckými subjekty. Sousední Domov mládeže pro nás
připravil již poněkolikáté zábavné dopoledne na Den dětí završené společnou písní, navštívili
jsme s předškolními dětmi v městském divadle akci pořádanou naší WZŠ – Duhové divadlo,
též jsme se vypravili za letošními prvňáčky do ZŠ, kteří si pro nás připravili krátké
vystoupení, ve WZŠ jsme se též zúčastnili několika krátkých divadelních představeních
starších školáků.
Z investičních akcí proběhly, především udržovací práce. O hlavních prázdninách byly
naplánovány a realizovány opravy většího rozsahu, které by během šk. roku zasáhly do
provozu. Byla provedena celková výměna vodovodního řádu v areálu kuchyně-výdejny, který
byl již několik let v havarijním stavu. Ve spolupráci s píseckou teplárnou byla zajištěna
výměna starých výměníků, pro přívod tepla a teplé vody, ve všech třech areálech- objekt MŠ,
bývalý objekt jeslí a objekt kuchyně. Taktéž došlo na obnovu elektro-přípojky pro celou MŠ,
která se plánovala již několik let. Zřizovatel, Město Písek, nás požádal o zajištění projektové
dokumentace na rekonstrukci koridoru, který je dnes již pro přepravu stravy nevyhovující.
Mateřskou školu Sluníčko poctila svoji návštěvou též starostka města Písku, za
doprovodu vedoucí školského odboru. Starostka se velmi zajímala o chod čtvrtého oddělení
zřízený v letošním roce pro děti ve věku 2-3 roky. Zajímaly ji i praktické detaily, personální
pokrytí, výše úvazků v MŠ, stav budov a vybavení. Naše mateřská škola byla zřizovatelem
pozvána do diskuzní skupiny s paní poslankyní Maxovou o nových tématech, velmi
aktuálních - povinný rok vzdělávání předškolních dětí, spádové oblasti v MŠ, přijímání
dvouletých dětí do MŠ.
V květnu proběhla následná kontrola akce podpořené z Operačního programu životní
prostředí Regenerace zahrady MŠ Sluníčko při ZŠ Svobodná v přírodním stylu (revitalizace
zahrady + realizace vodního biotopu), která dopadla na výbornou.
V květnu proběhl zápis do mateřské školy. K zápisu v řádném termínu přišlo 49 dětí,
přijato mohlo být však pouze 30 dětí. Při rozhodování o přijetí jsme byli svázáni Kritérii pro
přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vydanými v souladu se zákonnými podmínkami.
Všichni zájemci nebyli uspokojeni, ale hledali jsme formy jak s těmito rodinami navázat
spolupráci např. návštěva Klubíku, slavností v MŠ apod. Mateřskou školu v příštím školním
roce 2018/2019 bude opět navštěvovat pro velký zájem 104 dětí, tedy plně obsazená kapacita.
Čtvrté oddělení se znovu promění na třídu s počtem 20 dětí a smíšeným kolektivem.

16. MŠ:
(Zpracovala L.Kalašová)
Školní rok 2017/2018 jsme začali s počtem 77 dětí, během září ještě nastoupila jedna
holčička , v říjnu odešly dvě děti a v prosinci jedno přibylo. Po celý zbytek školního roku
jsme měli celkem 77 dětí. Aby bylo zajištěno překrývání na všech třídách dle nařízení
Ministerstva školství, byly od září provedeny úpravy úvazků u ved. učitelky a její kolegyně ve
třídě. Ostatním učitelkám prozatím zůstaly snížené úvazky z minulého školního roku až do
1.4.2018, kdy došlo ke srovnání úvazků u všech pedagogických pracovníků. Vzdělávání
probíhalo ve třech třídách, z toho dvě třídy byly věkově smíšené a jedna třída předškoláků. Do
třídy Kuřátek bylo přijato 8 dětí, které dosáhly třetího roku věku až v druhém pololetí a proto
byla od září přijata do této třídy chůva.

Provozní doba byla od 6,30 do 16,15 hod. Provoz celé mateřské školy zajišťovalo 10
zaměstnanců, z toho 6 učitelek, chůva a 3 provozní zaměstnanci. Na dva a půl dne k nám
docházel pan školník. Od dubna jsme přijali na doporučení PPP pedagogickou asistentku
k jednomu chlapci ve třídě Kuřátek. Od 1. dubna odešla paní učitelka Kokrmentová na MD a
do konce školního roku ji zastoupila p. uč. Andrlíková. Na konci srpna šla na MD ještě p. uč.
Šimková a tudíž již v přípravném týdnu na šk. rok 2018/2019 nastoupily dvě nové učitelky,
p.Bubeníčková a p. Janíková. Všichni pedagogičtí pracovníci mají požadovanou kvalifikaci a
nadále se průběžně vzdělávají formou seminářů a samostudia. Na jaře byla ved. učitelka
proškolena ohledně GDPR a k 25. 5. 2018 byly připraveny a upraveny potřebné dokumenty.
Vzdělávání dětí probíhalo dle ŠVP. Na začátku září proběhla schůzka s rodiči
předškoláků, kde byli rodiče seznámeni s povinnou předškolní docházkou platnou od 1.9.
2017 a o zavedení potřebných dokumentů ( omluvných listů, žádostí o uvolnění..). Zachovali
jsme osvědčené akce – Mikulášskou besídku, vánoční chystání a nadělování, podzimní a jarní
dílničky s rodiči a dětmi, karneval, besídky pro maminky a Zahradní slavnost spojenou
s loučením a pasováním předškoláků. Každý měsíc k nám zavítalo některé ze zájezdových
divadel. Před vánočními svátky a na jaře šly děti potěšit seniory do Domu Světla svým
nacvičeným pásmem. Vydařil se i den plný soutěží v rámci MDD. Děti potěšil i výlet do
Muzea rybářství ve Vodňanech (mladší děti) a na zámek Radíč (starší děti). Na přání rodičů
proběhlo preventivní vyšetření zraku a každoroční fotografování dětí profesionálním
fotografem a to před Vánocemi a ke konci školního roku. Předškoláci během školního roku
navštěvovali solnou jeskyni, Prácheňské muzeum, Sladovnu, zúčastnili se plaveckého
výcviku a zapojili se také do výtvarných soutěží.
Na MŠ probíhaly pod vedením p. učitelek opět kroužky a to Logoškolka s Míšou a
s Luckou, Angličtina hrou a S flétničkou do MŠ.
Během školního roku jsme spolupracovali s rodiči, s PPP Písek, ZŠ, Centrem kultury,
Plaveckou školou, ZUŠ, Prácheňským muzeem, Sladovnou, s Domem Světla, solnou jeskyní
a s Harmony Wellness clubem.
Na odchod do základní školy se během celého roku připravovalo 27 dětí, z toho byly
uděleny 2 odklady povinné školní docházky. V květnu proběhl zápis do mateřských škol,
celkem bylo k 1.9. 2018 zapsáno 26 nových dětí k předškolnímu vzdělávání. Pro rodiče nově
přijatých dětí byla v červnu uspořádána informační schůzka.
Z důvodu bezpečnosti dětí byla na podzim zhotovena zábrana pod schody u vedlejšího
vchodu do hlavní budovy MŠ. V červnu a v průběhu prázdnin proběhla schůzka s p. Keclíkem
ohledně přípravy projektu na revitalizaci školní zahrady, která by se měla uskutečnit během
příštího školního roku. V srpnu jsme objevili nové prasklinky ve zdi ve třídě Kuřátek a tak
došlo k jejich opravě a následnému zabílení, dle doporučení odborníků.
Z hlediska materiálního vybavení se vybavila
kancelář ved. učitelky novým
nábytkem. Starý se odepsal z inventáře a vyvezl na skládku. Dále se pořídily nové matrace,
polštáře a přikrývky na lehátka, nepropustná prostěradla pro malé děti, froté prostěradla, 3
učitelské židle, sítě na pískoviště, ručníky pro dospělé, úložné boxy na hračky a laminovačka.
Došlo také k výměně písku na všech třech pískovištích a k výměně a opravě prken kolem
pískovišť. Do kuchyně byl zakoupen nový šlehač, ruční mixér, nová lednice, skleničky,
misky, utěrky a varná konvice. Ta byla pořízena i do kuchyňky ve třídě Kuřátek. Do tříd byly
zakoupeny nové dětské knihy plné pohádek a dětských příběhů. Paní uklízečky si pořídily
nový vysavač a vysavač na mytí oken.

Šestá část – prevence sociálně patologických jevů a podpora dětí
se svp
V oblasti prevence sociálně patologických jevů byl na škole realizován minimální
preventivní program, ve kterém byly rozpracovány aktivity pro žáky v rámci vyučování
podle jednotlivých ročníků, preventivní akce se zaměřením na rodiče (setkání s rodiči
v rámci tříd s třídními učiteli – konzultační hodiny, třídní schůzky, besedy na určité téma,
přednášky PhDr. Anežky Janátové) a preventivní akce se zaměřením na pedagogy
(semináře asociace waldorfských škol a NIDV, pravidelné týdenní konference - setkání všech
pedagogů ve čtvrtek 15:30 – 18:00, rozhovor o dítěti nebo třídě, společná práce
s PhDr.A.Janátovou (zhruba jednou za dva měsíce), týdenní hospitace mentora školy Leo
Kleina z Holandska.
Pedagogickým pracovníkům byly k dispozici metodické pomůcky, informace,
kontakty
(knihovna s materiály se zaměřením na prevenci – v rámci učitelské knihovny ve sborovně,
kartotéka institucí, organizací a odborníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro
okres Písek).
Uskutečnila se spolupráce s odborníky a institucemi:
PhDr.A.Janátová – psycholog
L.Klein – holandský mentor školy
SPC Č.Budějovice
SPC Strakonice
PPP Písek
Arkáda Písek – preventivní výchovný program
Došlo také ke spolupráci se zájmovými organizacemi (DDM – nabídka zájmových
činností pro naše žáky).
Ve škole působila výchovná poradkyně L. Vlasáková, protidrogový koordinátor J.Čáp
a koordinátorka EVVO M. Šimonková, kteří vyvíjeli činnost v těchto oblastech:
výchovný poradce:
-spolupráce se středními školami a odb. učilišti
- rozmisťovací řízení
- příprava přechodu žáků deváté třídy na střední školy a
odb.učiliště
- spolupráce s rodiči problémových žáků
- spolupráce s PPP a odd.péče o rodinu a děti
- spolupráce s učiteli – individuální vzdělávací plány
protidrogový koordinátor:
- sledování obl. zneužívání návykových látek
- spolupráce s neziskovými organizacemi zabývajícími touto
problematikou
- sledování situace ve škole (žáci z nepodnětných rodin)
- rozhovory o třídách na kolegiích
koordinátor EVVO:
- koordinace činností ve třídách souvisejících s problematikou
EVVO

- sledování třídění odpadu
- organizace přednášek, dílen pro veřejnost(práce s přírodními
materiály)
Ve školním roce 2017/2018 pokračovalo ve své činnosti Školní poradenské pracoviště,
které bylo zřízeno již v roce 2016/2017. ŠPP pracovalo v tomto složení: výchovná poradkyně
Libuše Vlasáková, speciální pedagog Hana Pátková (po část šk. roku ji zastupovala Helena
Bartůňková) a metodik prevence Jiří Čáp. V případě potřeby se na poradenské činnosti podílel
také konzultační tým, jež se skládal z členů pedagogického kruhu. Členové ŠPP měli
stanoveny konzultační hodiny pro rodiče, žáky, učitele a pro pracovníky školských zařízeních.
Školní poradenské pracoviště spolupracovalo s pedagogy, žáky i rodiči. Provádělo
primární prevenci školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů. Usilovalo o průběžnou a
dlouhodobou péči o žáky se SVP a včasnou intervenci při aktuálních problémech u
jednotlivých žáků a třídních kolektivů. Dále sledovalo účinnost preventivních programů
aplikovaných školou a poskytovalo kariérové poradenství.
ŠPP jsou vypracovalo a aktualizovalo tyto dokumenty školy: Strategii podpory v
oblasti školní úspěšnosti, Strategii podpory žáků s odlišným mateřským jazykem, Předmět
speciálně pedagogické péče a Školní strategii prevence šikanování.
Ve školním roce 2017/2018 byla poskytnuta podpůrná opatření 27 žákům se SVP.
Pedagogická intervence byla poskytována 9 žákům se SVP. Předmětu SPP se účastnili dva
žáci se SVP. Při preventivních programech pro ohrožené třídy škola spolupracovala
s neziskovými organizacemi Arpida a Do světa.

Sedmá část – DVPP
Dvě paní učitelky základní školy úspěšně pokračovaly ve studiu Léčebné eurytmie.
Jako každým rokem se naši učitelé zúčastnili řady vzdělávacích akcí v rámci DVPP.
Vzdělávání zajišťuje nejčastěji Asociace waldorfských škol svými akreditovanými semináři a
přednáškami.
Vedení školy a školek se účastnilo seminářů prohlubujících znalosti legislativy a BOZP.
V prostorách ZŠ Svobodné druhým rokem probíhal Základní seminář waldorfské
pedagogiky. Mezi seminaristy byli 4 vyučující naší školy.

Dlouhodobé akce
Waldorfská pedagogika
 Základní seminář waldorfské pedagogiky – J. Wdowyczyn,
I. Hrdličková, K. Vitujová, J. Míková
(tříleté studium)
Akademie Tabor Praha
Ostatní pedagogičtí pracovníci podle zájmu
 Studium léčebné eurytmie – J. Čápová, M. Šimonková

Asociace waldorfských škol ČR
 Studium podpůrné pedagogiky – H. Dvořáková, D. Trojáčková
Akademie waldorfské pedagogiky ve spolupráci se Sdružením pro antroposofickou
medicínu a ZŠ aSŠ waldorfskou Praha 4, Opatov
 Základní seminář waldorfské pedagogiky v předškolním věku – M.Hájková,V.
Šimánková (tříleté studium)
Asociace waldorfských mateřských škol Praha
 Prohlubující seminář waldorfské pedagogiky prvního sedmiletí –
B.Makaloušová, I.Maroušková, V. Šimková
Asociace waldorfských mateřských škol Praha
Kvalifikační studium
 SŠ pedagogická Obrataň – L.Šímová
 JČU ČB – Učitelství pro MŠ – K. Musilová

Jednorázové akce
Zde se předpokládá účast dle zájmu jednotlivých zaměstnanců, příp. dle potřeb
zaměstnavatele.
Waldorfská pedagogika
o Asociace waldorfských škol ČR
18.interní setkání – dílna waldorfských učitelů- Brno
o Waldorf International Summer School (WISS)
Rudolf Steiner University College, Institute for Rudolf Steiner Pedagogy,
o Asociace waldorfských mateřských škol ČR
27. Letní akademie Semily
o Asociace waldorfských škol ČR
28. Letní kurz waldorfské pedagogiky v Semilech
o Další akce pořádané Asociací waldorfských škol ČR, Akademií waldorfské
pedagogiky, Akademií sociálního umění Tabor, příp. pod hlavičkou jednotlivých škol
o Letní kurz lékařů a učitelů IPMT K pramenům zdraví v Českém Krumlově na
téma Srdce života

Ostatní akce







Semináře prohlubující znalosti legislativy (zněny ve školské legislativě) – vedení
školy
Semináře v rámci Šablon – inkluze, čtenářská a matematická gramotnost, ICT
Červený kříž – kurz Zdravotník zotavovacích akcí
Doškolovací akce - PO atd.
Další semináře dle výběru a zájmu jednotlivých zaměstnanců (logopedický kurz,
kritické čtení)

Celková koncepce





Zvyšování a prohlubování kvalifikace jednotlivých zaměstnanců
Waldorfská pedagogika – další dovzdělávání, prohlubování dosavadních
znalostí a dovedností
Doškolení jednotlivých zaměstnanců - z hlediska BOZP, PO atd.
Podpora zájmu jednotlivých zaměstnanců

Osmá část - slavnosti, akce školy, prezentace na veřejnosti
Každý měsíc po celý rok probíhala pravidelná měsíční setkání tříd v eurytmickém
sále, vždy s malou ukázkou z výuky tříd. Pravidelně se střídaly ve vystoupeních sudé a liché
třídy. Setkání organizovala paní učitelka Jitka Čápová. Tyto malé slavnosti se staly
příjemným zastavením pro všechny. Mladší spolužáci měli možnost seznámit se s tím, co je
čeká, starší si pak zavzpomínali, čím si již prošli.
Žáci naší školy připravili mnoho krásných vystoupení, kterými dělali radost divákům
např. na oslavě Dne matek, Na Tříkrálové slavnosti a při měsíčních setkáních celé školy.
V rámci W Sdružení rodičů a přátel školy pak dále úspěšně pracoval ochotnický
soubor Copánek. Odehrál kromě představení pro děti naší školy i řadu představení pro
píseckou i mimopíseckou veřejnost (např. Tři přadleny, Kohoutek a slepička, Zvířátka a
loupežníci, Paleček, Duhové pohádky).
Přehled nejvýznamnějších slavností a akcí školy, které se uskutečnily ve školním roce
2017/ 2018:
Základní seminář waldorfské pedagogiky
22.-24.9.,20.-22.10.,10.-12.11., 8.10.12.,16.-18.3.
Michaelská slavnost
27.9.
WOW - day
29.9.-29.11.
Seminář kritické myšlení
7.10.
Den otevřených dveří
8.11., 7.3.
Michaelská slavnost
27.9.
Návštěva předškoláků v ZŠ
15.11., 12.-16.3.
Dílna vázání adventních věnců
23.11.
Adventní jarmark
2.12.
Prezentace ročníkových prací žáků 9. třídy
7.12.,17.5.,14.6.

Návštěva Sv. Mikuláše v MŠ
Oslava sv. Lucie
Přednášky a setkání učitelů s A. Janátovou
Povídání o waldorfské pedagogice
Tříkrálová slavnost v DFŠ
Masopustní rej
Zahájení akce Nekonečné plátno
Vynášení Smrtky
Návštěva mentora L. Kleina
Velikonoční jarmark
Seminář M.Semeráda Imaginativní matematika
Pásmo ke dni matek
Letnice
Středověké slavnosti v Kestřanech
Duhové divadlo
Jánská slavnost
Veřejné projednání návrhu řešení dopravní
situace před školou
Konzultační týden
Ozdravné pobyty tříd, praktika

5.12.
13.12.
11.-12.10.,13.-14.12.,14.-15.2.,18.-19.4.
22.11.,17.1.,21.3.
5.1.
13.2.
6.3.
16.3.
10.3.-16.3.
31.3.
21.4.
15.5.
22.5.
26.5.
21.5.- 25.5.
22.6.
7.6.
22. – 26.5.
květen,červen

Anežka Janátová nazvala svůj přednáškový cyklus: Rodič
průvodce dítěte s podtituly: Rituály a zvyky v rodině, Proč
dávat dětem hranice? Umíme to?
O dění ve škole byli rodiče žáků informováni v Listech, které vycházely jednou za
dva měsíce a také v elektronicky rozesílaném Zpravodaji. V redakční radě spolupracovali
rodiče Jaroslav Smola, Lukáš Zagata a pan učitel Tomáš Mandík.
Na konci měsíce září se naše škola již tradičně zapojila do dobročinné akce prodeje
domácích produktů na podporu nově vznikajících waldorfských škol ve světě pod názvem
WOW DAY.
Žáci osmé třídy se zapojili do dobrovolnické akce Tříkrálová sbírka organizované
Oblastní charitou Písek.
Naše škola je stálým členem Asociace waldorfských škol ČR (AWŠ) a podílí se na
její činnosti. Práce AWŠ se za naší školu účastnili Tomáš Mandík a Miloslav Machač.
Mateřská škola Sluníčko je stálým členem Asociace waldorfských školek ČR. Na práci
v AWMŠ se podílí J.Caisová.
V rámci spolupráce školy a rodičů proběhlo 24.10. 2017 Setkání společenství rodičů a
učitelů, které společně organizovala ZŠ Svobodná a MŠ Písek a W – sdružení rodičů na téma
výuky cizích jazyků ve waldorfské škole za účasti lektorky a učitelky cizích jazyků K.
Kozlové z Českých Budějovic. 18.1. proběhlo další setkání na téma média. Poslední setkání
bylo věnováno přístavbě školy a uskutečnilo se 13.6.

V rámci spolupráce se SOU Písek proběhla návštěva žáků 4. třídy na akci stavění
domu z ytongu.
Žáci 7. a 8. třídy se zúčastnili v rámci projektu „Planeta Země 3000“ promítání
cestopisných filmů a besed o Filipínách.
Na podzim se uskutečnil ve Sladovně eurytmický seminář Vzpřímenost – Cesta mezi
světlem a temnotou a následně ve škole eurytmické kurzy Dvanácternost cesta do nového
dne a Konání a myšlení dvě cesty našim osudem. Akce pořádalo W sdružení Písek z.s. a
sdružení Eurytmea z.s. lektorkami byly paní eurytmicky ZŠ Svobodné a MŠ Písek J. Čápová
a M. Šimonková.

Devátá část – ČŠI
Inspekční činnost na místě v tomto školním roce ve škole neproběhla.
Škola se zúčastnila výběrových zjišťování prostřednictvím portálu INEZ:
Mediální výchova

Desátá část – základní údaje o hospodaření
Rozbor hospodaření
Základní školy Svobodná a Mateřské školy Písek,
Dr. M. Horákové 1720
I. Úvod
Výroční zpráva Základní školy Svobodná a Mateřské školy Písek, Dr. M. Horákové 1720
(dále jen ZŠ), jejíž je tento rozbor přílohou, je zpracována ve smyslu § 10 zák. č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského
zákona) a § 7 vyhlášky Ministerstva školství č. 15/2005 Sb.. Podrobnější informace o
hospodaření ZŠ v roce 2017 lze dohledat v účetní závěrce ZŠ za rok 2017 a výkazu P1-04
k 31. 12. 2017. Tyto výkazy sice nejsou ve smyslu citované vyhlášky č. 15/2005 Sb. přímou
přílohou tohoto základního rozboru hospodaření, ale v případě potřeby jsou oprávněným
osobám k dispozici u ředitele ZŠ.
II. Rozbor hospodaření ZŠ
V roce 2017 činil příspěvek zřizovatele na provoz Kč 248.083,-- na 1 měsíc. S těmito
prostředky se ZŠ snaží hospodařit vyrovnaně.
V roce 2017 proběhla oprava plotu a vstupní branky MŠ Sluníčko, oprava stěny
v havarijním stavu a akce „Participační rozpočet školy“.
Byly vypracovány projektové dokumentace na investiční akce „Výstavba spojovacího
koridoru na MŠ Sluníčko, „Snížení energetické náročnosti MŠ Sluníčko, Písek“, „Snížení
energetické náročnosti objektu 1. stupně ZŠ Svobodná“ a „Snížení energetické náročnosti
objektu 2. stupně ZŠ Svobodná“
Na všechny tyto akce obdržela ZŠ dotaci.

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - školy
NÁZEV:
v tis. Kč

Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720

OBDOBÍ:

k 31.12.2017

PROVOZ + DOTACE MÚ
plán
(rozpočet)
7 209,0

DOPLŇKOVÁ
ČINNOST

SR + GRANTY

6 733,0

476,0

plán
(rozpočet)
20 009,0

20 009,0

0,0

143,0

Spotřeba energie
Opravy a údržba
Ostatní služby
Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojištění
Odpisy
Ostatní další náklady (cestovné, daně, poplatky, penále, aj.…)
Vlastní výnosy celkem

1 502,0
1 566,0
2 070,0
504,0
76,0
27,0
1 213,0
251,0
7 209,0

1 050,0
1 547,0
1 761,0
594,0
111,0
19,0
1 213,0
438,0
6 733,0

452,0
19,0
309,0
-90,0
-35,0
8,0
0,0
-187,0
476,0

90,0
0,0
0,0
61,0
14 491,0
4 843,0
0,0
524,0
20 009,0

90,0
0,0
0,0
61,0
14 491,0
4 843,0
0,0
524,0
20 009,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3,0
74,0
0,0
9,0
52,0
5,0
0,0
0,0
198,0

Tržby celkem
Ostatní další výnosy
Hospodářský výsledek po zdanění

956,0
6 253,0
0,0

1 004,0
5 729,0
0,0

-48,0
524,0
0,0

20 009,0
0,0

20 009,0
0,0

0,0
0,0
0,0

198,0
0,0
55,0

Náklady celkem
Spotřeba materiálu

skutečnost

odchylky

skutečnost

odchylky

skutečnost

Další údaje navazující na rozpočet a schválené závazné limity
Závazné ukazatele
Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy)
Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši
Neinvestiční příspěvek na provoz
Účelový příspěvek neinvestiční

Stav k 1.1.

Schváleno

0,0

Oprava plotu a vstupní branky - MŠ Sluníčko
Participační rozpočet školy
Oprava havarijního stavu stěny v objektu 16.MŠ, J. Malého 2190

Odpisy

967,0
- nehmotného majetku
- hmotného majetku movitého
- hmotného majetku nemovitého

Příspěvek na investice

Upraveno

Použito

955,0
5,0
2 977,0

0,0

967,0

2 977,0

0,0

1 417,0

1 411,0

0,0

1 311,0
50,0
56,0

50,0

1 311,0
50,0
50,0

0,0
0,0
0,0

967,0

0,0

967,0

0,0

967,0

0,0

967,0

0,0

0,0

Zůstatek

693,0

-56,0

637,0

0,0

Přípojka elektrického vedení pro MŚ Sluníčko, Dr. M. Horákové 1720

56,0

-56,0

0,0

Výstavba spojovacího koridoru na MŠ Sluníčko - PD

83,0

Použití fondů:

592,0

2 170,0

0,0

2 001,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
761,0

- investiční
- rezervní
- odměn
Dotace s účelovým znakem:

65,0
410,0
117,0

1 808,0
362,0
0,0
709,0

0,0
0,0
0,0

1 747,0
254,0
0,0
390,0

126,0
518,0
117,0
319,0

390,0

319,0

34,0

34,0

284,0

284,0

Snížení energetické náročnosti MŠ Sluníčko, Písek
Snížení energetické náročnosti objektu 1. stupně ZŠ vč. ředitelství

236,0

Snížení energetické náročnosti objektu Družin ZŠ Svobodná

236,0

709,0

UZ 33063 Podpora vzdělávání - ZŠ Svobodná a MŠ Písek

Průměrný evidovaný počet zam.
Průměrný měsíční plat v Kč

83,0

0,0
0,0

xxx
xxx

xxx
xxx

48,2
24 639,0

xxx
xxx

xxx
xxx

III. Závěr
Na konci roku 2017 uzavřela ZŠ své hospodaření s kladným hospodářským výsledkem, který
udržuje i pro první pololetí roku 2018. ZŠ předpokládá, že za toto období bude hospodařit se
svěřenými prostředky vyrovnaně.

Jedenáctá část – rozvojové a mezinárodní programy

0,8
400,0

Ve školním roce 2017/2018 pokračovala realizace projektu „Podpora vzdělávání – ZŠ
Svobodná a MŠ Písek“ z dotačního programu OP VVV „Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ V rámci tohoto projektu ve škole
nadále působil školní asistent, nově začaly v mateřských školách působit chůvy a pokračovaly
tyto aktivity v zš:sdílení zkušeností pedagogů, setkávání rodičů, čtenářský
klub a aktivity k
rozvoji čtenářské gramotnosti.

Dvanáctá část – předložené projekty financované z cizích zdrojů
Ve školním roce 2017-2018 se podařilo úspěšně zažádat o čerpání dotací
z Integrovaného regionálního operačního
programu a z Operačního programu životní
prostředí. Naše škola obdržela rozhodnutí o přidělení dotace na akci: Přístavba učeben
technik a řemeslných praktik k budově 1. stupně ZŠ a vybavení odborných učeben
technického a řemeslného vzdělávání, přírodních věd, IT technologií a cizích jazyků“ a také
na akce: „Snížení energetické náročnosti objektu 1. stupně ZŠ Svobodná Písek“ a „Snížení
energetické náročnosti objektu Družin (2.stupně) ZŠ Svobodná Písek“.
Ve druhém pololetí školního roku proběhla postupně dvě výběrová řízení. Došlo
k výběru dodavatele a započaly stavební práce na realizaci přístavby a zateplení pavilonu II.
st.
Úspěšně bylo zažádáno také o zateplení a výměnu oken v bývalém pavilonu jeslí
v MŠ Sluníčko. Také na tuto akci „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Sluníčko“ jsme
obdrželi rozhodnutí o přidělení dotace ze SFŽP.
Z prostředků zřizovatele proběhla ve školním roce 2017-2018 oprava přípojky
elektrického vedení v MŠ Sluníčko a bylo realizováno zabezpečení objektů MŠ Sluníčko a
16. MŠ.

Třináctá část - Závěr
Tuto výroční zprávu vypracoval Mgr. Miloslav Machač, ředitel školy, Lenka
Kalašová, vedoucí učitelka 16. MŠ, Marie Hájková, vedoucí učitelka MŠ Sluníčko a ekonom
školy Lenka Smitková.
Výroční zpráva byla projednána a schválena kolegiem školy (pedagogickou radou)
dne 4.10. 2018 a vydána pod
.j. 56 pg/ 2018.

Školskou radou Základní školy Svobodné a Mateřské školy Písek byla Výroční zpráva
projednána a schválena dne 9.října 2018.

Podpis
Podpis ředitele:

předsedkyně školské rady:

